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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

، دورته السادسة عـشرة يف الفتـرة     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
جان يف اجللـسة    واسُتعرضت احلالة يف أذربي   . ٢٠١٣مايو  / أيار ٣أبريل إىل   / نيسان ٢٢ من

وترأس وفد أذربيجان خلف خلفـوف،      . ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٣٠الرابعة عشرة املعقودة يف     
واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلِّق بأذربيجان      . نائب وزير اخلارجية يف مجهورية أذربيجان     

  .٢٠١٣مايو / أيار٢يف جلسته السابعة عشرة املعقودة يف 
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين         ٢٠١٣اير  ين/ كانون الثاين  ١٤ويف    -٢

  .بريو وليبيا وملديف: أذربيجان لتيسري استعراض احلالة يف) اجملموعة الثالثية(التايل 
 من  ٥ والفقرة   ٥/١  جملس حقوق اإلنسان   قرار من مرفق    ١٥مالً بأحكام الفقرة    وع  -٣

  : راض احلالة يف أذربيجان، صدرت الوثائق التالية ألغراض استع١٦/٢١مرفق القرار 
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدَّم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/16/AZE/1(؛  
ق اإلنـسان وفقـاً     جتميع للمعلومات أعّدته املفوضـية الـسامية حلقـو          )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/16/AZE/2() ب(١٥ للفقرة

) ج(١٥قـرة   موجز أعّدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للف           )ج(  
)A/HRC/WG.6/16/AZE/3.(  
وأُحيلت إىل أذربيجان، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً أرمينيا،              -٤

، واجلبل األسود، وسلوفينيا، والسويد، واملكـسيك، واململكـة املتحـدة           أيرلنداوإسبانيا، و 
الع على هذه األسئلة على الشبكة      وميكن االط .  الشمالية، وهولندا  أيرلندالربيطانيا العظمى و  

  .اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
أعرب رئيس وفد أذربيجان عن تقدير بلده البالغ ملسامهة جملس حقـوق اإلنـسان             -٥

وأكـد  .  ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     واالستعراض الدوري الشامل يف تعزيز    
  .جمدداً انفتاح أذربيجان واستعدادها للتعاون الشامل مع اجمللس وآلياته
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أن ضمان حقوق اإلنسان واحلريات هو اهلدف األمسى        بأذربيجان  عرب عن تأكيد    وأ  -٦
املعاهـدات  وقال إن أذربيجان انـضمت إىل       . للدولة على النحو املنصوص عليه يف الدستور      

 من الدستور، متثل املعاهدات الدولية اليت       ١٤٨ووفقاً للمادة   . الدولية األساسية حلقوق اإلنسان   
 على أنه ١٥١إليها أذربيجان جزءاً ال يتجزأ من النظام التشريعي للدولة، كما تنص املادة             تنضم  

عاهدات الدولية الـيت    يف حالة أي تعارض حمتمل بني النصوص القانونية املعيارية ألذربيجان وامل          
وأشار إىل أن حلقوق اإلنسان واحلريات قـوةً        . انضمت إليها، ُتطبَّق أحكام املعاهدات الدولية     

ويف إطار االجتاهات الراهنة يف العالقات الدولية، حتظى حقوق اإلنـسان    . مباشرةً يف أذربيجان  
اق، شددت أذربيجان علـى     ويف هذا السي  . بالتعزيز واحلماية على أساس سيادة القانون الدويل      

 وسـبع   ،)١(كاراباخ -ناغورين   يف املائة من أراضيها، منها إقليم        ٢٠أن مجهورية أرمينيا حتتل     
 السيد خلفـوف إىل أن       رئيس الوفد،  وأشار. )٢(اعمناطق جماورة، وعلى عدم تسوية هذا الرت      

كامل أراضي اإلنسان يف مجيع املالحظات الواردة يف البيان املتعلق بالرتاع تتصل بإعمال حقوق          
وقال إن الرتاع خلّف عواقب خطرية حـىت        .  اإلقليمية ا انتهكت أرمينيا سالمته   يتالأذربيجان  

العدوان ويف سياق   . أمام محاية حقوق اإلنسان يف البلد      )٣(اآلن، وميثل إحدى العقبات الرئيسية    
نساين، منها العديد مـن     املسلح، ارتكب اجلانب األرميين انتهاكات جسيمة للقانون الدويل اإل        

أعمال القتل واإلعدام خارج القانون ملواطنني أذربيجانيني مدنيني ورهائن وأسـرى حـرب،             
وأشـارت  . واستخدام التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة            

 مـن   ما يقرب  أذربيجان إىل أن التقرير الوطين يتضمن معلومات أكثر تفصيالً عن مسألة حتول           
 )٤(إىل الجئني ومشردين داخلياً نتيجة سياسة الـتطهري العرقـي         من أبناء شعبها    مليون شخص   

__________ 

، ينبغي أن ُيـشار إىل      "احلالة يف األراضي احملتلة يف أذربيجان     " املعنون   ٦٢/٢٤٣وفقاً لقرار اجلمعية العامة      )١(
 ". كاراباخ يف مجهورية أذربيجان-منطقة ناغورين "يف هذا التقرير باسم "  كاراباخ-ناغورين "

وطلبت . ان بأن يستخدم فقط اللغة املقبولة يف األمم املتحدة        طلبت أرمينيا إىل الرئيس أن يذكّر وفد أذربيج        )٢(
واستجابةً . أيضاً إىل الرئيس أن يتجاهل االدعاءات املوجهة إىل أرمينيا وأال يدرجها يف تقرير الفريق العامل              

  من النظام الداخلي، ينبغي أن تركّز أيـة نقطـة          ١١٣لذلك، ذكّر الرئيس مجيع الوفود بأنه، وفقاً للقاعدة         
وأشار إىل أن مناقشة القضايا املتعلقة باألراضي تشكل ممارسة موضـوعية،           . نظامية على املسائل اإلجرائية   

وأضاف أن الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل   . وأن من األنسب تناوهلا يف منتديات أخرى      
وبناًء علـى ذلـك، دعـا       . راضيليس هو اهليئة املختصة مبناقشة مسائل ذات طابع سياسي أو متعلقة باأل           

وأكّد جمدداً أن من حـق      . مجيع الوفود إىل أن تركّز، يف سياق بياناهتا، على مسائل حقوق اإلنسان            الرئيس
. مجيع الدول أن تعرب عن آرائها، وطلب أن يكون هذا التعبري بأسلوب يتسم باالحترام وحيفـظ الكرامـة                 

غالل االستعراض الدوري الشامل لطرح مـسائل ثنائيـة،         وناشد الرئيس مجيع األطراف اإلحجام عن است      
 .من شأن ذلك أن يقوض مبادئ العاملية وأهداف اآللية إذ

فيما يتعلق بطلب أرمينيا طرح مسألة نظامية، ذكّر الرئيس احلضور بأن للدول غري األعضاء يف اجمللـس أن                   )٣(
 . قرار يتخذه الرئيس، ولكن ال ميكنها الطعن يف١١٣تطرح نقاطاً نظامية مبوجب القاعدة 

فيما يتعلق بطلب أرمينيا، مرة أخرى، طرح نقطة نظامية، ذكّر الرئيس احلضور جمدداً بأن للـدول غـري                   )٤(
، ولكن ال ميكنها الطعن يف قرار يتخـذه         ١١٣األعضاء يف اجمللس أن تطرح نقاطاً نظامية مبوجب القاعدة          

 . عن ردود األفعال هذهوحثّ الرئيس كذلك وفد أرمينيا على االمتناع. الرئيس



A/HRC/24/13 

5 GE.13-15463 

السلوك الذي تبديه أرمينيا ليس     هذا  وأضاف السيد خلفوف أن     . متارسها مجهورية أرمينيا   اليت
  .وأنه يهدف إىل تعطيل عملية استعراض أذربيجانمفاجئاً، 

.  مستمراً مع اإلجراءات اخلاصة، وستواصل هذا التعـاون        أذربيجان تعاوناً بدي  وت  -٧
وتستقبل أذربيجان زيارات من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، آخرها الزيارة            
اليت قام هبا املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن الـصحة        

كما أكدت أذربيجـان أهنـا      . ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٣ إىل   ١٦البدنية والعقلية، يف الفترة من      
  .وّجهت بالفعل دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

وذكرت أذربيجان أن برنامج العمل الوطين املتعلق بزيادة كفاءة محايـة حقـوق               -٨
 التوصيات الـيت    ويشمل هذا الربنامج املسائل اليت وردت يف      . ٢٠١١اإلنسان اعتمد يف عام     

كما ينص هذا الربنامج علـى      . ُوجِّهت إىل أذربيجان يف االستعراض الدوري الشامل األول       
مسائل، مثل حتسني األساس القانوين املعياري، بطرق منها تعريف حقوق اإلنسان واحلريات            
األساسية بوصفها معياراً رئيسياً لوضع القوانني، وحتسني أنـشطة الوكـاالت احلكوميـة،             

 والتعاون مع املنظمات الدولية     ،والتدريب، والبحث، وتدابري التوعية املتعلقة حبقوق اإلنسان      
  .يف جمال حقوق اإلنسان

 ٢٠١١يف عـام    احلكومـات املنفتحـة     شراكة  وقالت أذربيجان إهنا انضمت إىل        -٩
اإلجيابيـة،  ، وتبادل اخلربة الدولية     املنفتحةزيادة الشفافية وتعزيز املمارسات احلكومية       هبدف

وأشارت إىل اعتماد خطة العمل الوطنيـة       . واإلسهام يف اجلهود العاملية املبذولة يف هذا اجملال       
  .املنفتحةاحلكومة مفهوم ، وهي تتعلق بتعزيز ٢٠١٥-٢٠١٢للفترة 
وأشارت أذربيجان إىل أنه بالنظر إىل احلاجة إىل زيادة الشفافية يف أنشطة اهليئـات                -١٠

نشئت الوكالة احلكومية خلدمات املواطنني واالبتكارات االجتماعية من أجل         احلكومية، فقد أُ  
تزويد املواطنني خبدمات جيدة باتباع أساليب مبتكرة؛ وااللتزام مبعايري األخـالق واألدب يف     
التواصل مع املواطنني؛ وتلبية احتياجات واستفسارات املواطنني؛ وحتسني اخلـدمات الـيت            

كما أُنشئت دائـرة    . ية؛ واإلسراع بالتحول إىل اخلدمات اإللكترونية     كوماهليئات احل تقدمها  
هـي وزارة العـدل،     (وتقدم تسع هيئات حكومية     . خاصة للخدمات يف إطار هذه الوكالة     

ووزارة الداخلية، ووزارة الضرائب، واللجنة احلكومية املعنية بامللكيـة، وجلنـة اجلمـارك             
لجنة احلكومية املعنية باألراضي ورسـم اخلـرائط،        احلكومية، ودائرة اهلجرة احلكومية، وال    

 نوعاً من اخلدمات    ٢٥) والصندوق احلكومي للحماية االجتماعية، وإدارة احملفوظات الوطنية      
. عن طريق مراكز اخلدمة التابعة للوكالة احلكومية خلدمات املواطنني واالبتكارات االجتماعية          

خلدمات اإللكترونية، كما تساعد على احلد من       وتيسر هذه املراكز تقدمي جمموعة كبرية من ا       
 احلكومية،  اتالتكاليف اليت يتكبدها املواطنون ومتكنهم من توفري وقتهم، وتعزز الثقة يف اهليئ           

  .وحتسن الشفافية، وتسهم يف مكافحة الفساد
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مـع   ٢٠٠٨ ُعدِّل يف عـام      ١٩٩٨وقالت أذربيجان إن قانون حرية التجمع لعام          -١١
 أن  وقد أكدت جلنة فينيسيا يف رأيها     . س أوروبا رأي جلنة فينيسيا التابعة جملل    جبة ل املراعاة الوا 

وحيـدد  .  بعد إدخال إضافات وتعديالت عليه     ،مطابقاً متاماً للمعايري األوروبية    القانون أصبح 
كما أن هذا القانون يراعـي      . لتجمعهذا القانون املبادئ والقواعد األساسية إلعمال حرية ا       

 األحكام ذات الصلة الواردة يف العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة              املعلى حنو ك  
والسياسية، واالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، فضالً عن املبادئ 

  . القانونية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسانسوابق اليت أرستها ال
. إصالحات واسعة النطاق يف نظـام العدالـة       وأشارت أذربيجان أيضاً إىل إجراء        -١٢

مرة يف تاريخ البلد، أُنشئت حماكم إدارية اقتصادية يف سبع مناطق، وجـرى أيـضاً                فألول
. املـشمولة بـالتقرير   فترة  الوتضاعف عدد القضاة خالل     . إصالح نظام احملكمة العسكرية   

كل خاص، وصـفت    وبش. رائدةائج اإلصالحات القضائية اهتمام هيئات دولية       بت نت ذوج
  .اللجنة األوروبية املعنية بكفاءة القضاء جتربة أذربيجان بأهنا منوذج للنجاح

  جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وترد التوصيات املقدمة أثنـاء هـذا       .  وفداً ببيانات خالل جلسة التحاور     ٧٧أدىل    -١٣

  .الثاين من هذا التقريرالفرع احلوار يف 
نّوهت اجلزائر بالربنامج احلكومي املتعلق باحلد من الفقر وحتقيق التنميـة املـستدامة،             و  -١٤

ل املعيشية وزيادة فرص العمل املتاحة للمشردين داخلياً، وتعزيز         اوباجلهود املبذولة لتحسني األحو   
  .األمهات، وحتسني صحة األطفالقدرات املرأة ومكافحة العنف اجلنساين، واحلد من وفيات 

وأشادت أنغوال بربنامج العمل الوطين، وبانضمام أذربيجـان إىل اتفاقيـة حقـوق               -١٥
األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب           
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وإىل االتفاقيات الدولية واإلقليمية املتعلقـة              

ورحبت أنغوال بوضع صـكوك واسـتراتيجيات       . جتار بالبشر وتنوع أشكال التعبري الثقايف     باال
  ).أمني مظامل(قوق اإلنسان تعيني مفوض حلوطنية، وخاصةً 

وأشادت األرجنتني بتقدمي أذربيجان تقريرها الوطين، وهنأهتا على التصديق علـى             -١٦
رت إىل اعتماد برنامج العمل الـوطين       وأشا. نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     

  . املتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات
برنامج العمل الوطين املتعلق حبقـوق اإلنـسان واحلريـات،          أمهية   أوروغواي   وأبرزت  -١٧

.  حقوق اإلنسان  تفاقية مناهضة التعذيب، وعمل مفوض    واالنضمام إىل الربوتوكول االختياري ال    
  .الفقر والسياسات االجتماعيةالقضاء على إطار استراتيجيات وأثنت على التقدم احملرز يف 
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ورحبت أستراليا بالقوانني اجلديدة املتعلقة بالتعليم والعنف املرتيل وحقوق احملتجـزين،       -١٨
وشجعت . وأشادت باخلطوات املتخذة لتنفيذ اإلطار التشريعي ملكافحة الفساد واجلرمية املنظمة         

وأعربت عن قلقهـا إزاء  . ة تعاوهنا مع اهليئات الدولية واألوروبية أستراليا أذربيجان على مواصل   
  .التقارير املتعلقة بتعرض منظمات اجملتمع املدين للتخويف

ورحبت النمسا بانضمام أذربيجان إىل الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة              -١٩
القيود املفروضة على   وأعربت عن قلقها إزاء     . التعذيب واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

والتجمع، مشرية إىل فرض عقوبات أشد على منظمـي التجمعـات           اإلعالم  حريات التعبري و  
وأشادت باإلطـار التـشريعي ملكافحـة الفـساد         . وعلى املشاركني فيها  " املأذون هبا  غري"

  .وباملؤسسات الوطنية ذات الصلة
راء إصالح قضائي، وزيـادة     وأشادت البحرين خبطط العمل الوطنية الرامية إىل إج         -٢٠

نوهـت  و. قدرات اجلهاز القضائي، ومكافحة الفساد، وتوفري ضمانات يف مراكز االحتجاز         
  .اختاذ تدابري ملكافحة الفسادب

ونّوهت بنغالديش بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وقالت إن       -٢١
 اجلولة األوىل لالستعراض الـدوري      استخدام برنامج عمل وطين لتنفيذ التوصيات املقدمة يف       

الشامل يدل على التزام أذربيجان املتواصل بالعمل على تنفيذ التوصيات اليت قبلتها يف اجلولة              
  . وأشارت إىل التحديات الكثرية اليت تشترك فيها مجيع البلدان النامية. األوىل
اآلليات الدوليـة،   وأشادت بيالروس بربنامج العمل الوطين وبتعاون أذربيجان مع           -٢٢
يف ذلك تقدميها تقارير منتظمة إىل هيئات املعاهدات وقبوهلا زيارات من املكلفني بواليات              مبا

ورحبت باإلصالحات التشريعية والقضائية وباجلهود املبذولـة       . يف إطار اإلجراءات اخلاصة   
  . ملكافحة الفساد

تفاقية مناهـضة التعـذيب     ورحبت بلجيكا بالتصديق على الربوتوكول االختياري ال        -٢٣
واستفسرت عن موعد اعتماد مشروع القانون املتعلق       . واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

بإلغاء جترمي التشهري، وعن التدابري اجلاري اختاذها من أجل التنفيذ الكامل لقـانون مكافحـة               
  .امني يف البلداإلفالت من العقاب يف مراكز االحتجاز، مع األخذ يف احلسبان قلة عدد احمل

ونّوهت الربازيل باعتماد برنامج العمل الوطين والقوانني املتعلقة بالتعليم ومكافحـة             -٢٤
ورحبت باجلهود املبذولة ملكافحة االجتار بالبشر، واستفسرت عن تنفيذ برامج          . العنف املرتيل 

  .إعادة التأهيل االجتماعي لألسر ذات الدخل املنخفض
وأشـادت  . السالم باعتماد تشريعات حلماية حقوق األطفـال      ورحبت بروين دار      -٢٥

بالتدابري املتخذة لتحقيق اهلدفني الرابع واخلامس من األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة املـتعلقني              
  .األمهاتبتخفيض معدل وفيات األطفال وحتسني صحة 
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عت إىل  وأعربت قربص عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بتدهور حقوق اإلنسان، ود             -٢٦
اختاذ خطوات لتحسني حرية التجمع وتكوين اجلمعيات والرأي والتعبري، ال سيما للصحفيني            

  .وأشادت بانضمام أذربيجان إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان. ووسائط اإلعالم األخرى
وأشارت بوروندي إىل أن حقوق اإلنسان مسألة حتظى باألولوية، ورحبت باعتماد             -٢٧

 التعليم، والعنف املرتيل، وحقوق وحريات األشخاص احملتجـزين، وباختـاذ      تشريعات بشأن 
تدابري قانونية لتعزيز املساواة بني اجلنسني، ورحبت كذلك باجلهود املبذولة للحد من وفيات             

  . األمهات
ورحبت كمبوديا بتنفيذ برنامج العمل الوطين وباعتماد قوانني وطنية لتعزيز حقوق             -٢٨

بانضمام أذربيجان إىل املعاهدات الدولية واإلقليمية املتعلقة بالتعبري الثقايف         اإلنسان، وكذلك   
  .واالجتار بالبشر واملساواة بني اجلنسني يف العمل

واستفسرت كندا عن حالة عملية االستعراض القانوين، والتقدم احملرز يف هذا الشأن،     -٢٩
ا إزاء العبء اإلداري امللقـى      وأعربت كندا عن قلقه   . وخطط تعزيز احلق يف حرية التجمع     

  .على عاتق املنظمات غري احلكومية وإزاء اإلشراف املفرط على أنشطتها
ورحبت تشاد بتنفيذ التوصيات اليت حظيت بالقبول يف اجلولة األوىل لالسـتعراض              -٣٠

وأشادت بانضمام أذربيجان إىل عدد من الـصكوك الدوليـة وبإنـشائها      . الدوري الشامل 
  . حلقوق اإلنسان، وهو ما يظهر جبالء التزام أذربيجان حلقوق اإلنسانمؤسسات وطنية

ورحبت شيلي بربنامج العمل الوطين، وباعتماد قانون ملكافحـة العنـف املـرتيل،               -٣١
وبالتعديالت املتعلقة بالفساد املدخلة على القانون اجلنائي، وخبطة العمل الوطنية املتعلقة باالجتار            

  .التدابري املنفذة لضمان التحقيق يف ادعاءات التعذيب ومعاقبة مرتكبيهواستفسرت عن . بالبشر
. التنمية املـستدامة  عزيز   الفقر وت  للقضاء على وأشادت الصني بربنامج العمل الوطين        -٣٢

ونّوهت بسن تشريعات تتعلق بالعنف املرتيل، وحتسني صحة األم والطفل، ومحاية حقـوق             
  . الرامية إىل القضاء على االجتار بالبشراألشخاص ذوي اإلعاقة، وبالتدابري

ورحبت كوستاريكا بالتصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة             -٣٣
التعذيب، وبإنشاء آلية وقائية، وأعربت عن أملها يف أن يـؤدي ذلـك إىل منـع تعـذيب                

وشجعت كوستاريكا أذربيجان على مواصلة اإلصالح مـن أجـل          . األشخاص احملتجزين 
  .ضغط السياسيوإمكانية تأثره بالكافحة عدم استقاللية اجلهاز القضائي م

ونّوهت كوبا باجلهود املبذولة لتعزيز ومحاية حقوق املـرأة والطفـل، ومكافحـة               -٣٤
والـصحة  األمهات واألطفـال    املرتيل، وحتقيق املساواة بني اجلنسني، وحتسني صحة         العنف

أشادت بتعاون أذربيجان مع عمليـة االسـتعراض        و. األمهاتاإلجنابية، واحلد من وفيات     
  .الدوري الشامل
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ورحبـت  . وأشادت بلغاريا بإيالء أذربيجان أولوية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          -٣٥
بربنامج العمل الوطين، وباالنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب،           

  .وطنيةوبتعيني مفّوض حلقوق اإلنسان كآلية وقائية 
ورحبت اجلمهورية التشيكية باجلهود الرامية إىل حتسني النظام القانوين، وباعتمـاد             -٣٦

  .املعاهدات الدولية اليت يسهم تنفيذها يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
جهودها يف مكافحة   وأثنت على وأشادت جيبويت بتقدمي أذربيجان لتقريرها الوطين،         -٣٧

ن وشجعتها على مواصلة تلك اجلهود من أجل ضمان مـستقبل           الفقر وتعزيز حقوق اإلنسا   
  .أفضل لشعبها

ونّوهت إكوادور بانضمام أذربيجان إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة            -٣٨
ـ خطط العمل الوطنيـة  برزت وأ. التعذيب، وبتعيينها أمني مظامل كآلية وقائية    دعم إقامـة  ل

طط اليت اعُتمدت مبوجب مرسـوم رئاسـي يف         ومكافحة الفساد، وهي اخل   منفتحة  حكومة  
  .٢٠١٢سبتمرب /أيلول
ورحبت مصر بسن قوانني بشأن العنف املرتيل واألشخاص احملتجـزين، وبتعزيـز              -٣٩

اجلهود الرامية إىل مكافحة الفساد، وبانضمام أذربيجان إىل املعاهـدات الدوليـة حلقـوق              
مات عن الكيفية اليت حتقق هبا هـذه        ونّوهت باإلصالحات القضائية، وطلبت معلو    . اإلنسان

  .القضاء األحداث وضحايا االجتار إىل إمكانية جلوءاإلصالحات تأثريات إجيابية على 
 التفاقية مناهضة التعذيب وبتعيني     يورحبت فرنسا بالتصديق على الربتوكول االختيار       -٤٠

  .أمني مظامل كآلية وقائية وطنية
ربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب        ورحبت أملانيا بالتصديق على ال      -٤١
غري أهنا أعربت عن بواعث قلـق إزاء القيـود          . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     وعلى
 عنها املفروضة على املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين، وانتهاكات احلريات، وأعمال  املبلّغ

ذي اختذته أذربيجان للسماح بالتظاهرات يف      وطلبت معلومات عن احلل التوفيقي ال     . التخويف
  .كو، وعن إجراءات تسجيل املنظمات غري احلكومية الدوليةابعض مناطق مدينة ب

وأشادت غواتيماال بوضع برنامج العمل الوطين والقوانني املتعلقة بـالعنف املـرتيل              -٤٢
اء علـى التمييـز     وأشارت إىل بواعث القلق اليت أعربت عنها جلنة القض        . وحقوق احملتجزين 

العنصري إزاء املوقف العدائي الذي يتخذه السكان من األشـخاص ذوي األصـل اإلثـين               
  .األرميين، وحثت على اختاذ تدابري ملعاجلة هذه املسألة

ورحبت هنغاريا بتصديق أذربيجان على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              -٤٣
ي التفاقية مناهضة التعذيب، وبتعيني أمـني       وبروتوكوهلا االختياري، والربوتوكول االختيار   

ونّوهت بتعاون أذربيجان مع اإلجراءات اخلاصة ومبا أرسته مـن          . مظامل كآلية وقائية وطنية   
  .وكررت دعوهتا إىل النهوض حبقوق الطفل. ضمانات دستورية حلرية التجمع
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كلفـني  ورحبت إندونيسيا بقبول أذربيجان مجيع طلبات الزيارة املقدمـة مـن امل             -٤٤
وأشادت باعتماد قوانني بشأن املساواة بني اجلنـسني        . بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة    

. ومكافحة العنف املرتيل، وأعربت عن تقديرها للتدابري املتخذة ملكافحة االجتار باألشـخاص      
  . وأعربت عن قلقها إزاء العمال املهاجرين غري املسجلني وغري الشرعيني

ورحـب بالتـدابري    .  بالتزام أذربيجان بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      وأشاد العراق   -٤٥
املتخذة ملواءمة التشريعات الوطنية مبا يتفق وااللتزامات الدولية، وباملعايري القانونية احملـسنة،            

  .وباالنضمام إىل الصكوك الدولية
 أشـارت    إىل نية أذربيجان نزع صفة اجلرمية عن التشهري، ولكنها         أيرلنداوأشارت    -٤٦

أيضاً إىل بواعث القلق اليت أعربت عنها هيئات معاهدات حقـوق اإلنـسان واإلجـراءات       
اخلاصة بشأن القيود املفروضة على حرية التعبري وحرية التجمـع الـسلمي، وإزاء القيـود               

وأعربت أيضاً عن بواعث قلـق بـشأن        . املفروضة على عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان      
  . وإساءة املعاملةاللجوء إىل التعذيب 

غري أهنـا   . ورحبت إيطاليا بتعيني منسق جديد حلقوق اإلنسان يف وزارة اخلارجية           -٤٧
وأشادت باملبادرات الرامية إىل تـشجيع احلـوار        . أشارت إىل عدد من جماالت القلق املتبقية      

  . الديين، وأعربت عن تقديرها للتقدم احملرز يف جمال حقوق املرأة
مبسألة اإلصالح القضائي، ذكّرت أذربيجان بأهنـا أنـشأت هيئـتني           وفيما يتعلق     -٤٨

مستقلتني إلدارة اإلجراءات القضائية، مها اجمللس القضائي، وهو هيئة مستقلة مسؤولة عـن             
 عـدد القـضاة     نوأشـارت إىل أ   . مجيع املسائل املتعلقة بإقامة العدل؛ وجلنة اختيار القضاة       

 عملية اختيار القضاة حظيت بقبول جملس أوروبا،        وقالت إن . تضاعف يف السنوات األخرية   
  . وهي عملية ُتعد منوذجاً للبلدان األخرى

، أُنشئت حماكم إدارية لكي تكفل استقاللية اهليئـات القـضائية           ٢٠١١ويف عام     -٤٩
. وأُنشئت هذه احملاكم وفقاً ملبدأ احملاكم اإلقليمية، وثبتت الفعالية البالغة ألنشطتها          . اجلديدة
 يف املائة مـن الـشكاوى       ٨٠ إىل   ٧٥أن نسبة    اإلحصاءات املتعلقة هبذه احملاكم إىل       وتشري

أو مـوظفني مـدنيني     /ب مسؤولني و  املقدمة من مواطنني بشأن انتهاكات حقوقهم من جان       
وعالوة على ذلك، أُويل اهتمام كبري      . أساس هلا حسبما خلصت إليه تلك احملاكم اإلدارية        ال

زيادة مرتبات القضاة، حيث ازدادت خالل السنوات القليلة املاضـية          يف السنوات األخرية ل   
  . ضعفاً بنحو ثالثني

وباإلضافة إىل ذلك، تعتزم أذربيجان حتسني نظام قضاء األحداث، كما تعمل منـذ              -٥٠
، على وضع مشروع )اليونيسيف(فترة، يف إطار من التعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة          

األحداث، وُيتوقع أن تتحقق نتيجة إجيابية يف هذا الـصدد يف املـستقبل             قانون بشأن قضاء    
  .القريب
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وفيما يتعلق مبسألة حرية املنظمات غري احلكومية واستقالليتها، أكدت أذربيجـان أن              -٥١
يبلغ عدد املنظمات   و. حرية التجمع هي أحد حقوق اإلنسان الرئيسية املعترف هبا يف الدستور          

 منظمة، وقد تزايد عـدد هـذه        ٣ ٠٠٠لة يف البلد يف الوقت الراهن حنو        غري احلكومية املسج  
يتعلق  وفيما.  يف املائة يف كل عام٢٠املنظمات تزايداً ثابتاً خالل السنوات اخلمس املاضية بنسبة 

بالتشريعات اليت تنظم عملية تسجيل املنظمات غري احلكومية، جتيز هذه التشريعات للمنظمات            
أما املنظمات غري احلكومية الراغبة يف احلصول على وضـع          . مل دون تسجيل  غري احلكومية الع  

توجد أية قيـود     والواقع أنه ال  . قانوين، فيتعني عليها أن تقدم طلباً إىل وزارة العدل لتسجيلها         
وأضافت أذربيجان أهنا أدخلت على قـانون التـسجيل   . تسجيل املنظمات غري احلكومية   على

  .  بالشفافية واألنشطة املالية، من أجل حتسني أنشطة هذه املنظماتتعديالت وتغيريات تتعلق
ويف سياق اإلشارة إىل االدعاءات اليت تفيد مبحاولة وزارة العدل إغالق بعض هذه               -٥٢

 سـنة املاضـية إىل      ١٢    املنظمات، أشارت أذربيجان إىل أن وزارة العدل مل تلجأ خالل ال          
 فقط، وأن مجيع هـذه      حاالتية إال يف حنو أربع      احملاكم لطلب إغالق منظمات غري حكوم     

وتعمل يف الوقـت الـراهن      . احلاالت حدثت رداً على انتهاكات جسيمة لقانون أذربيجان       
  . منظمة غري حكومية يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان٣٠٠بنجاح ودون قيود أكثر من 

ـ            -٥٣ سجون، أشـارت   ورداً على أسئلة بشأن أوضاع االحتجاز وأحوال اإلقامة يف ال
وشهدت عـدة   . أذربيجان إىل بذل جهود كبرية لتحديث اهلياكل األساسية لنظام السجون         

تعديل التشريعات من أجـل حتـسني       مت  مناطق من أذربيجان بناء مرافق سجون جديدة، و       
كما تعمل أذربيجان، انطالقاً من اتفاق شـراكة        . ظروف احتجاز السجناء وتعزيز حقوقهم    

ومن املقـرر بنـاء     .  على حتسني اهلياكل األساسية الكلية للجهاز القضائي       مع البنك الدويل،  
كما شهد العامان املاضيان بنـاء      .  مبىن جديداً للجهاز القضائي يف املستقبل القريب       ٢٠ حنو

 جديدة للمحاكم، وصارت التكنولوجيا احلديثة، مثل اإلنترنـت، متاحـة اآلن            مباٍنمثانية  
كن للمواطنني اآلن أن يعرفوا، عن طريق اإلنترنـت، أنـواع           ومي.  بأكمله لجهاز القضائي ل

  . لسات اليت سُتعقد والقضاة الذين سيحضروهنا، فضالً عن مجيع املعلومات الضروريةاجل
وفيما يتعلق حبرية التجمع، قالت أذربيجـان إن التعـديالت الـيت اعُتمـدت يف                 -٥٤
ك مع جلنة فينيسيا التابعة جمللـس        بشأن قانون حرية التجمع قد أُعدت باالشترا       ٢٠٠٩ عام

وأضافت أن جلنة فينيسيا ترى أن النص النهائي للقانون يتوافق متامـاً مـع املعـايري      . أوروبا
ويراعي القانون اجملموعة الكاملة من مبادئ القانون الدويل ومعايريه         . األوروبية يف هذا اجملال   

  .  بشأن محاية حرية التجمعوالسوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
وتناولت أذربيجان أيضاً إشارة أحد الوفود إىل القيود املفروضة على حرية التجمع،              -٥٥

وبينت أذربيجان أن القـانون     . ال سيما رفض السلطات احمللية السماح بتظاهرة يف العاصمة        
حمللية، وينص  ينص على السماح بتنظيم تظاهرات يف أماكن معينة وحمددة تنشرها السلطات ا           

وأشارت إىل عدم تقدمي أي طعن      . كذلك على إمكانية تقدمي شكاوى والطعن يف القرارات       
  . يف أي قرار من قرارات السلطات احمللية
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وقـد  . وفيما يتعلق بقانون التشهري يف أذربيجان، فإنه يطابق متاماً املعايري الدوليـة             -٥٦
بية إىل أن اجلزاءات املنصوص عليها يف القانون أوروحتليل أُجري لقوانني مماثلة يف دول توصل 

. اجلنائي ألذربيجان تتمشى مع اجلزاءات املماثلة يف الدول األخرى األعضاء يف جملس أوروبا            
وال تزال توجد بعض أوجه القصور يف النهج العملي الذي يتخذه اجلهاز القضائي يف تفسري               

ن جديد يشمل مجيع املبادئ الدولية ذات       ولذلك تقرر اقتراح مشروع قانو    . القانون املذكور 
وقد قُدم مشروع القانون إىل     . الصلة والسوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان      

  .جلنة فينيسيا يف العام املاضي، وُيتوقع أن ترد تعليقات على النص يف وقت قريب
ريات الـسجناء   وأشارت أذربيجان أيضاً إىل اعتماد قانون جديد بشأن حقوق وح           -٥٧

وميثل ذلك خطوة مهمة يف مكافحة إساءة املعاملـة يف          . واألشخاص احملتجزين رهن احملاكمة   
أماكن االحتجاز رهن احملاكمة، إذ ينطوي هذا القانون اجلديد على العديد من املبادئ الواردة     

  . ملعاملة السجناءالدنيا يف الصكوك الدولية، ال سيما القواعد النموذجية 
قدمت أذربيجان معلومات مفصلة عن االنتخابات الرئاسية املقرر إجراؤها يف هنايـة            و  -٥٨

وأشارت إىل أن اهليئات ذات الصلة تنفذ مـشاريع خمتلفـة يف سـياق اإلعـداد                . هذا العام 
لالنتخابات القادمة، منها تثقيف خمتلف األطراف الفاعلة يف العمليـة االنتخابيـة كالنـاخبني          

وأكدت أذربيجان أمهيـة مـشاركة     . ني ووسائط اإلعالم اجلماهريية وغريهم    والعاملني واملراقب 
مراقبني وطنيني ودوليني يف العملية االنتخابية، وقدمت مزيداً من التفاصيل بشأن مجلة أمـور،              

. منها احلملة االنتخابية واإلجراءات اليت تتخذها السلطات املعنية باالنتخابات والسلطات احمللية          
بيجان الضوء على التعاون مع املنظمات الدولية، مثل جملس أوروبا، ومكتـب          كما سلطت أذر  

املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا، وأكـدت          
  . إرادة سياسية قوية جداً من جانب احلكومة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وجود
تـصديقها  والوثيق ألذربيجان مع هيئات املعاهدات      التعاون  ب كازاخستان   ونوهت  -٥٩

وأشادت جبهودها يف تأمني األوضاع املواتية إلعمال احلق يف حرية          . على عدة اتفاقيات دولية   
  . طائفة دينية٧٣٠الدين، وكذلك بتسجيل 

وأشادت ليبيا باعتماد برنامج العمل الوطين، ورحبـت بانـضمام أذربيجـان إىل               -٦٠
، وبتنفيـذها اللتزاماهتـا     )اليونـسكو (ألمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      اتفاقيات منظمة ا  

الدولية، وتصديقها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى الربوتوكول االختياري           
وأعربت ليبيا عن أملها يف إحراز تقدم فيما يتعلق حبرية التعبري، مبا            . التفاقية مناهضة التعذيب  

  .عبري املكفولة للمحتجزينفيها حرية الت
ورحبـت  . وأشادت ماليزيا بتركيز أذربيجان على التعليم والصحة واملرأة والطفـل           -٦١

بإصالح النظام القضائي والقانوين وحتسينه، ونوهت بربنامج العمل الوطين، وأشادت بـاجلهود    
  . املبذولة للتركيز على التدريب والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
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موريتانيا جبهود أذربيجان يف مكافحة العنف ضد املرأة والطفل، وباعتمـاد           ورحبت    -٦٢
وأشادت بتنفيذ أذربيجان اللتزاماهتـا الدوليـة يف جمـال احلقـوق            . قوانني حلماية احملتجزين  

  . االقتصادية واالجتماعية والسياسية
ـ        املكسيك  وأثنت    -٦٣ ذيب، على اعتماد الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التع

إىل وأشارت  . وأشادت باعتماد قوانني ملعاقبة مرتكيب العنف املرتيل وحلماية حقوق احملتجزين         
  . نتخابات الرئاسية املقرر إجراؤها يف هذا العامالا

وأشاد اجلبل األسود بانضمام أذربيجان إىل الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان،              -٦٤
وأشـار إىل أن    . ها املقرر اخلاص املعين بالصحة    وشجعها على النظر يف النتائج اليت توصل إلي       

أذربيجان مل تقدم رداً على الرسالة اليت وجهها إليها املقرر اخلاص املعين بـاحلق يف حريـة                 
التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات، وطلب معلومات عن اخلطوات املتخذة لتنقيح قـانون            

  . وضمان امتثاله للقانون الدويل حلقوق اإلنسان٢٠٠٩ عام
وأثىن املغرب على اعتماد برنامج العمل الوطين الذي حيدد املسؤولية عـن حتقيـق                -٦٥

األهداف وينص على متابعة توصيات االستعراض الدوري الشامل، وأشاد بالربنامج بوصفه           
  .ورحب املغرب بتشجيع أذربيجان للتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان. ممارسة جيدة

بالتدابري اليت اختذهتا أذربيجان لتنفيذ التوصيات اليت حظيت بقبوهلا         وأشادت ميامنار     -٦٦
والحظت بارتياح التقـدم احملـرز يف جمـال         . يف اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل     

  . التثقيف حبقوق اإلنسان واحلد من الفقر
نـسان،  وأعربت هولندا عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بتراجع احترام حقوق اإل             -٦٧
وأهابت بسلطات أذربيجان مراعاة االلتزامات الدولية      . سيما حرية التعبري وحرية التجمع     ال

 جمتمع مدين مفعـم باحليويـة     هتيئة  املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية مبا ميكِّن من         
  .ولكي يصبح اجملتمع فعاالً ودميقراطياً

قوق التثقيف حب  وبدوره يف تشجيع     طينبرنامج العمل الو  وضع  ورحبت نيكاراغوا ب    -٦٨
ونوهت بالتقدم احملرز يف    . أذربيجانالذي يتسم به شعب     وأشادت بالوعي بالتنوع    . اإلنسان

  .حتقيق املساواة بني اجلنسني، وإعمال حقوق الطفل، ومكافحة االجتار باألشخاص
  . وأشادت نيجرييا بالتقدم احملرز يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -٦٩
وأشادت النرويج بارتفاع معدل التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان وبوضـع             -٧٠

تنفيذ أحكام االتفاقيات اليت صـّدقت عليهـا        يأخذ يف االعتبار    برنامج العمل الوطين الذي     
وأعربت النرويج عن قلقها إزاء الظروف الصعبة اليت تكتنف عمـل الـصحفيني             . أذربيجان

  .  اإلنسانواحملررين واملدافعني عن حقوق
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وأشارت ُعمان إىل ما أحرزته أذربيجان من تقدم وما تواجهه من حتديات، وحثتها               -٧١
على مواصلة اجلهود احلثيثة يف مجيع اجملاالت وعلى اختاذ مزيد من التدابري لتحسني خـدمات   

  .الصحة اإلجنابية
تعزيـز  ورحبت باكستان باعتماد برنامج العمل الوطين الذي يهدف إىل محايـة و             -٧٢

ونوهت بالقانون اجلديد املتعلق بالعنف املرتيل، وخطـة العمـل الوطنيـة            . حقوق اإلنسان 
  .ملكافحة االجتار بالبشر، وبرنامج إصالح القضاء، واستراتيجية مكافحة الفساد

ورحبت باراغواي بانضمام أذربيجان إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة             -٧٣
وأشارت إىل  . تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة وتعيينها أمني مظامل      وبروتوكوهلا االختياري، وب  

برنامج العمل الوطين، والقوانني املتعلقة مبكافحـة العنـف املـرتيل ومحايـة احملتجـزين،               
  .واالستراتيجية املتعلقة بالصحة اإلجنابية، وخطط العمل املتعلقة مبكافحة االجتار باألشخاص

التثقيف والتدريب املقدم يف جمال حقوق اإلنـسان إىل         ونوهت الفلبني خبطة حتسني       -٧٤
وشجعت أذربيجان على مواصلة جهودها الراميـة       . موظفي إنفاذ القانون واملوظفني املدنيني    

إىل حتسني سبل محاية أفراد اجملتمع الضعفاء، ال سيما النساء واألطفال، مـشرية إىل إجـراء                
  . اهلجرةبعض التعديالت القانونية لتحسني إدارة شؤون 

وأعربت بولندا عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد مبمارسة التعذيب وإساءة املعاملة يف               -٧٥
وأعربت عن قلقها البـالغ إزاء      . أثناء االحتجاز انتحار  حاالت  السجون وحدوث وفيات و   

  .القيود املفروضة على وسائط اإلعالم، وحثت أذربيجان على هتيئة بيئة مواتية حلرية التعبري
ورحبت مجهورية كوريا بالتطورات القانونية واملؤسسية اليت حدثت مـؤخراً يف جمـال           -٧٦

والحظت بارتياح ما حتقق مؤخراً من اخنفاض يف نسبة الفقر، ودعت أذربيجان            . حقوق اإلنسان 
  . إىل ضمان التنفيذ السليم للربنامج احلكومي املتعلق باحلد من الفقر وحتقيق التنمية املستدامة

وأشادت مجهورية مولدوفا جبهود أذربيجان يف تعزيز مـشاركة املـرأة يف احليـاة                -٧٧
وأشادت أيضاً بـاجلهود املبذولـة      . السياسية والعامة، ومكافحة سياحة اجلنس مع األطفال      

  . ملكافحة االجتار بالبشر ومعاجلة أسبابه اجلذرية
تفاقية مناهضة التعـذيب    ورحبت رومانيا بالتصديق على الربوتوكول االختياري ال        -٧٨

ونوهت بسن تشريع ملكافحة العنف املـرتيل       . وعلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
وضمان حقوق احملتجزين وحرياهتم، ونوهت أيضاً خبطة العمل الوطنية املتعلقـة مبكافحـة             

  . ٢٠١٣-٢٠٠٩االجتار بالبشر للفترة 
عُتمدت لتشجيع التسامح، ال سيما التسامح      وأشار االحتاد الروسي إىل التدابري اليت ا        -٧٩

. الديين، ولتحسني الشفافية يف أنشطة اهليئات احلكومية، وحتسني جودة اخلـدمات العامـة            
وأشاد بإنشاء مراكز للخدمة تابعة للوكالة احلكومية خلـدمات املـواطنني واالبتكـارات             

  .  مع البلدان األخرىاالجتماعية، واقترح أن تتقاسم أذربيجان خرباهتا يف هذا اجملال
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وأشادت اململكة العربية السعودية باعتماد تشريع لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان،             -٨٠
سيما فيما يتعلق بالتعليم ومكافحة العنف املرتيل واالجتار بالبشر، وأشادت أيضاً بتصديق             ال

  .أذربيجان على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
حسن يف اإلطار القانوين حلقوق اإلنسان، ومنها اعتماد        ورحبت السنغال بأوجه الت     -٨١

تشريعات وخطط عمل وتدابري جديدة لدعم اإلصالح القضائي، ورحبت أيضاً بـاخلطوات            
  . املتخذة ملكافحة الفساد ولتشجيع توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

ا ورحبت صربيا بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهل           -٨٢
االختياري، وباعتماد تشريع بشأن التعليم ومكافحة العنف املرتيل، وبالتدابري املتخذة لتعزيـز            
محاية حقوق اإلنسان وتقدمي التدريب للمسؤولني العموميني، وبإنشاء مشاريع مشتركة مـع   

  . الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة ومع منظمات دولية أخرى
 اجلهود املبذولة ملكافحة العنف املرتيل وتعزيز املساواة بـني          وأشارت سنغافورة إىل    -٨٣

اجلنسني، وإىل التدابري املتخذة ملكافحة االجتار بالبشر، وتوفري مأوى لألطفال ضحايا االجتار،            
  .هنج منسق لتقدمي املساعدة إىل ضحايا االجتارباع وضمان ات

وبروتوكوهلا  ص ذوي اإلعاقة  اونوهت سلوفاكيا بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخ        -٨٤
ت بأذربيجـان   وأشـاد . االختياري، وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب      

  .وفقاً ملبادئ باريس" ألف" حقوق اإلنسان التابع هلا ضمن الفئة إلعادة اعتماد مفوض
ورحبـت  . وطلبت سلوفينيا معلومات بشأن إعمال احلق يف االستنكاف الـضمريي           -٨٥

يزال يف مستوى مرتفع،     باالخنفاض يف معدل وفيات الرضع، ولكنها أعربت عن قلقها ألنه ال          
وأعربت عن قلقها أيضاً إزاء ما يتعـرض لـه          . وكذلك إزاء ضعف ميزانية اخلدمات الصحية     

  .الصحفيون والكتاب من ختويف، وإزاء ارتفاع نسبة اإلجهاض االنتقائي بسبب جنس اجلنني
ا باعتماد تشريعات تتعلق بالتمييز اجلنساين ومبكافحة العنف املرتيل،         ورحبت إسباني   -٨٦

وأشـادت بالتـدابري    . كما رحبت بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة         
التشريعية املتخذة وبالتدريب املقدم ملنع التعذيب وإساءة املعاملة يف السجون، وإن كانـت             

  . تزال تثري القلق هذه املسألة ال
وأشادت سري النكا بالتركيز على حتسني صحة األمهات واألطفـال، وبالتـدابري              -٨٧

والسياسات الناجحة الرامية إىل احلد من الفقر وحتسني الرفاه االجتماعي، وباإلجنازات املهمة            
  . اليت حتققت يف تلبية احتياجات املشردين داخلياً

ك الدولية حلقوق اإلنـسان،     ورحبت دولة فلسطني بتصديق أذربيجان على الصكو        -٨٨
وباعتمادها تشريعات تتعلق بالتعليم، ومكافحة العنف املرتيل، وحقوق امللكيـة الفكريـة،            
ومحاية حقوق الالجئني واملشردين داخلياً، ورحبت كذلك باإلصالحات القضائية، وخبطط          

  . احلد من الفقر
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على حريـة التجمـع،     وأعربت السويد عن قلقها إزاء القيود الشديدة املفروضة           - ٨٩
 من الدستور وتطبيقها،    ٥٨  واستفسرت عن الطريقة اليت ستعزز هبا أذربيجان احترام املادة        

 ٢٠٠٩  وتضمن هبا تنفيذ التوصية الـواردة يف االسـتعراض الـدوري الـشامل لعـام              
وطلبت السويد معلومات عن الطريقة اليت ستسلكها أذربيجان ملنـع          ). ١٨- ٩٦  الفقرة(

  .  العامة من اختاذ إجراءات تتناىف مع حرية التعبريوكالء اهليئات
ورحبت سويسرا بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب،           -٩٠

يزال يساورها إزاء استمرار االدعاءات حبدوث إساءة معاملـة يف الـسجون             ولكن القلق ال  
فلها الدستور، مبا فيها احترام مبادئ      وإزاء اعتماد تعديالت تشريعية حتد من احلريات اليت يك        

  .الدميقراطية يف االنتخابات الرئاسية والربملانية
ورحبت تايلند بانضمام أذربيجان إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وإىل              -٩١

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وباعتمادها تشريعات جديدة تتعلق بالتعليم 
عنف املرتيل وحقوق وحريات احملتجزين، ورحبت أيضاً باجلهود املبذولة لتحسني          ومكافحة ال 

  .يزال القلق يساورها إزاء التمييز املمارس ضد املرأة وال. أوضاع السجون
وأشادت تركيا باعتماد خطط وبرامج وطنية، وبأوجه التحسن علـى الـصعيدين              -٩٢

تصديقها على الصكوك الدولية حلقـوق      وأثنت تركيا على أذربيجان ل    . املؤسسي والتشريعي 
اإلنسان، وإنشائها الوكالة احلكومية خلدمات املواطنني واالبتكارات االجتماعية، وكـذلك          

  . جلهودها يف تقدمي الدعم إىل املشردين داخلياً والالجئني
ورحبت تركمانستان باخلطوات املتخذة لتحسني سبل محايـة حقـوق اإلنـسان              -٩٣

سيما املعاهـدات املتعلقـة    ام إىل املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، ال      واحلريات، ولالنضم 
  .باملساواة يف احلقوق بني العاملني والعامالت وحبماية األمومة

ورحبت اإلمارات العربية املتحدة بالتصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان،            -٩٤
ت عن تنفيذ اخلطة الوطنية ملكافحـة       وطلبت معلوما . وبتقدمي التدريب إىل املوظفني املدنيني    

  .االجتار بالبشر، وحثت على دعم اآللية الوطنية اليت تقدم املساعدة للضحايا
وشجعت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية أذربيجان على تعزيـز             -٩٥

ني عن حقـوق    جهودها الرامية إىل كفالة حرية التجمع وهتيئة بيئة تسمح للصحفيني واملدافع          
  . اإلنسان بالعمل حبرية دون ختويف ومضايقة وهتديد مبحاكمات غري عادلة

وأشادت الواليات املتحدة األمريكية باخلطوات املتخذة من أجل مكافحة العنـف             -٩٦
. ضد املرأة والزواج املبكر، واإلفراج عن األفراد الذين سجنوا بسبب تعبريهم علناً عن آرائهم         

 إزاء حبس الصحفيني والناشطني يف جمال الدميقراطية، والقيود غري املربرة           وأعربت عن قلقها  
اليت تفرضها احلكومة على حرية التجمع السلمي، ومضايقة احملامني الذين ميثلون املتظـاهرين      

  . السلميني، والقيود املفروضة على منظمات اجملتمع املدين
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 اهتامات ليس هلا أي أساس وال مربر        وأشارت أرمينيا إىل أن تقرير أذربيجان يتضمن        -٩٧
 كاراباخ وعواقبه مها نتيجة لسياسة العدوان اليت      -ضد أرمينيا وأن الرتاع على إقليم ناغورين        

وأعربت أرمينيا عن قلقها العميق إزاء التراجع والتدهور يف حالة حقوق           . تنتهجها أذربيجان 
  .ولاإلنسان يف أذربيجان منذ استعراضها الدوري الشامل األ

ورحبت أوزبكستان باعتماد برنامج العمل الوطين الرامي إىل تعزيز محاية حقـوق              -٩٨
اإلنسان واحلريات، وبإنشاء مكتب أمني املظامل، وباإلصالحات اليت أُجريت لنظام السجون           

  . واخلدمات االجتماعية، وبالتدابري املتخذة حلماية حقوق املرأة والطفل
وأعربت فييت نام عن تقديرها جلهود أذربيجـان يف حتـسني اُألطـر املؤسـسية                 -٩٩

واعترفـت باسـتمرار   . والتشريعية واالنضمام إىل الصكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنسان      
  .وجود صعوبات وحتديات رغم التقدم الكبري الذي حتقق

راضها الـدوري الـشامل     وأشاد اليمن بتنفيذ أذربيجان للتوصيات املقدمة يف استع         -١٠٠
سيما يف جماالت التعليم ومكافحـة       ونّوه بسن تشريعات لتعزيز حقوق اإلنسان، ال      . األول

العنف املرتيل وضمان حقوق احملتجزين، وأشاد أيضاً بتصديق أذربيجان علـى عـدد مـن               
  . الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

علقة بتنفيذ القوانني هلا صلة بالرتاع      وأشارت أذربيجان إىل أن العديد من املشاكل املت         -١٠١
فعلى مدى أكثر من عشر سنوات، . الذي أسفر عن عدد كبري من الالجئني واملشردين داخلياً

كانت مجيع الشعب االجتماعية، فضالً عن مجيع خدمات املساعدة االقتصادية واالجتماعية           
وقـد  . ة مجهورية أذربيجان  املقدمة لالجئني واملشردين داخلياً، تقع حصراً على عاتق حكوم        

سعت أذربيجان إىل ضمان إدماجهم يف اجملتمع وحصوهلم علـى املـساعدة االجتماعيـة              
وأشارت إىل أنه يوم تتحرر مجيع األراضي احملتلة سيتمكن مجيـع الالجـئني             . واالقتصادية

  . واملشردين داخلياً من العودة ساملني إىل ديارهم
سائل املطروحة، مثل العنف ضـد املـرأة، وحريـة          وأضافت أذربيجان أن مجيع امل      -١٠٢

التجمع وتكوين اجلمعيات، واملعايري الدولية لعمل وسائط اإلعالم اجلماهريية، وحرية تكوين           
ونوهت باجلهود الكبرية املبذولة يف جمـال       . اجلمعيات، حتظى باألولوية من جانب احلكومة     

  . مسؤولنيسيما تقدمي التدريب لل التثقيف حبقوق اإلنسان، ال
وأشارت أذربيجان إىل أهنا طرف يف معظم الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان وأن               -١٠٣

هذه الصكوك أصبحت، متشياً مع التزامات أذربيجان، جزءاً ال يتجزأ من القوانني الداخليـة              
وقالت إن العديد من قرارات احملاكم باتت ترتكز اآلن بشكل مباشر علـى             . بشكل تلقائي 
  .  الدوليةاالتفاقيات

وفيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أشارت أذربيجان إىل أهنـا             -١٠٤
حققت إجنازات رئيسية يف هذا الصدد، ولكن ال تزال هناك بعض أوجه القصور اليت تسعى               
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وقدمت أذربيجان معلومات عن اإلجنازات اليت حتققت يف        . إىل معاجلتها عن طريق سياساهتا    
  . يل الصحة والتعليمجما

وذكّرت أذربيجان بأهنا تتعاون تعاوناً كامالً مـع املكلفـني بواليـات يف إطـار                 -١٠٥
  . اإلجراءات اخلاصة، وأعلنت أهنا وجهت بالفعل دعوة دائمة إليهم مجيعاً

وأشارت أذربيجان إىل أن اهلجرة متثل مشكلة وإىل أهنا تبذل جهـوداً ملعاجلتـها،                -١٠٦
ءمة تشريعاهتا مع املعايري الدولية، وبالتعاون مع بلدان أوروبـا ومـع البلـدان              سيما مبوا  ال

وأكدت أذربيجان أهنا جمتمع مفتوح وأهنا تسعى جاهدة إىل توفري أوضاع مواتيـة             . األصلية
  . تشجع الناس على زيارة البلد

املنتدى ويف اخلتام، أعربت أذربيجان عن أسفها ألن مجهورية أرمينيا استخدمت هذا   -١٠٧
وفيما يتعلق حبق األقلية األرمينية يف تقرير املصري، أعربـت  . ومسعتها لتشويه صورة أذربيجان 

يسمح لألقلية األرمينية باستخدام حق تقرير املصري        أذربيجان عن رأيها بأن القانون الدويل ال      
التـستر علـى    وقالت إن مسألة تقرير املصري ذريعة حملاولة        . كذريعة إلنشاء دولتها املستقلة   

  .  يف املائة من أراضيها٢٠العدوان على أذربيجان وعلى احتالل 
وأضافت أذربيجان أن أرمينيا ال تطالب فقط بأراض تابعة ألذربيجان، وإمنا أيـضاً               -١٠٨

ولذلك فإن أرمينيـا    . بأراض يف بلدان أخرى جماورة، وهو ما سيؤدي إىل عزلتها يف املنطقة           
نمية يف املنطقة، رغم أن مشاريع رئيسية جيري تنفيذها يف منطقة           تضع نفسها خارج عملية الت    

  . وتكرر أذربيجان أن أرمينيا تضع نفسها على اهلامش. جنوب القوقاز

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
ستدرس أذربيجان التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليهـا يف وقـت مناسـب               -١٠٩
  : ٢٠١٣سبتمرب /ابعة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف أيلوليتجاوز موعد الدورة الر ال

التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري اجلديد التفاقيـة          -١-١٠٩
  ؛)سلوفاكيا(إجراء تقدمي البالغات املتعلق بحقوق الطفل 

مايـة مجيـع    الدولية حل تفاقية  االالنظر يف إمكانية التصديق على        -٢-١٠٩
  ؛)األرجنتني(فاء القسري األشخاص من االخت

ماية مجيـع األشـخاص مـن       الدولية حل تفاقية  االالتصديق على     -٣-١٠٩
  ؛)الربازيل، شيلي(االختفاء القسري 

__________ 

 . مل ُتحرر االستنتاجات والتوصيات  **  
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ماية مجيـع األشـخاص مـن       الدولية حل تفاقية  االالتصديق على     -٤-١٠٩
االختفاء القسري واالعتراف باختصاص اللجنة يف تلقي البالغات املقدمة مـن           

  ؛)فرنسا(من دول أخرى، ودراستها أفراد أو 
ماية مجيـع األشـخاص مـن       الدولية حل تفاقية  االالتصديق على     -٥-١٠٩

االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق           
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ونظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة           

  ؛)إسبانيا(الدولية 
ماية مجيع األشخاص من االختفاء الدولية حلتفاقية االنضمام إىل اال  -٦-١٠٩

  ؛)اجلبل األسود(القسري، واتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم 
اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية حنو االلتزام الكامل بإهناء اإلفالت           -٧-١٠٩

لمحكمـة  من العقاب عن اجلرائم الدولية باالنضمام إىل نظام رومـا األساسـي ل            
اجلنائية الدولية، ومواءمة تشريعاهتا الوطنية مبا يتفق ومجيع االلتزامات مبوجب نظام           

  ؛ )السويد(روما األساسي 
النظر يف إمكانية التصديق على نظام روما األساسـي ومواءمـة             -٨-١٠٩

تشريعاهتا الوطنية على حنو كامل مع التزاماهتا مبوجب هذا الصك، مبا يف ذلـك              
م متكن احملاكم الوطنية من التحقيق يف اإلبادة اجلماعيـة واجلـرائم            إدراج أحكا 

  ؛)أوروغواي(املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ومقاضاة مرتكبيها 
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة            -٩-١٠٩

  ؛)تشاد(؛ االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية )رومانيا(
االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وإىل           -١٠-١٠٩

  ؛)كوستاريكا(اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا 
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة،           -١١-١٠٩

  ؛)غواتيماال(وتوجيه دعوة مفتوحة إىل اإلجراءات اخلاصة، 
التصديق على نظام روما األساسي وضمان تنفيـذه الكامـل يف             -١٢-١٠٩

  ؛)سويسرا(التشريعات الوطنية 
اختاذ خطوات حنو التنفيذ الكامل للصكوك الدوليـة املـصدق            -١٣-١٠٩
  ؛)كازاخستان( عليها
مواصلة مراجعتها اجلارية للقوانني الوطنية لضمان توافقها مـع           -١٤-١٠٩

  ؛)تركمانستان(قانون الدويل حلقوق اإلنسان التزاماهتا مبوجب ال
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مواصلة مواءمة تشريعاهتا احمللية مبا يتفق واملعاهدات الدولية حلقوق           -١٥-١٠٩
  ؛)نيكاراغوا(اإلنسان اليت انضمت إليها ومع التوصيات املقدمة من هيئات املعاهدات 

ف مواءمتها  املتعلقة باهلجرة، هبد  احمللية  النظر يف مراجعة تشريعاهتا       -١٦-١٠٩
  ؛)الفلبني(مع القوانني واملعايري الدولية 

مواصلة اجلهود املبذولة لتنفيذ التوصيات املقدمة يف االستعراض          -١٧-١٠٩
  ؛)ليبيا(الدوري الشامل األول، وكذلك يف االستعراض الدوري الشامل اجلاري 

مواصلة مسامهاهتا القيمة يف تعزيز احلوار بني احلـضارات وبـني      -١٨-١٠٩
  ؛)باكستان(الثقافات 

احملافظة على تعاوهنا الفعال مـع املكلفـني بواليـات يف إطـار              -١٩-١٠٩
؛ مواصلة تعاوهنا املثمر القائم مـع نظـام         )مصر(اإلجراءات اخلاصة للمجلس    

؛ مواصلة تعاوهنا املثمر مع    )باكستان(آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة       
لألمم املتحدة، مبا يف ذلك اإلجـراءات اخلاصـة         آليات حقوق اإلنسان التابعة     

  ؛)االحتاد الروسي(
اجلبل (توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة املواضيعية           -٢٠-١٠٩
  ؛)هنغاريا(؛ إصدار دعوة دائمة إىل مقرري األمم املتحدة )األسود
ين دعوة املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي وتكو         -٢١-١٠٩

  ؛)النمسا(اجلمعيات إىل زيارة البلد 
  ؛)اململكة العربية السعودية(مواصلة تنفيذ اإلصالحات التشريعية   -٢٢-١٠٩
اعتماد النصوص القانونية ذات الصلة ووضـع آليـات رصـد         -٢٣-١٠٩

  ؛)اململكة العربية السعودية(لضمان تنفيذها 
ة ذات الصلة الرامية    مواصلة اعتماد اإلجراءات القانونية املعياري      -٢٤-١٠٩

إىل دعم احلقوق واحلريات الدستورية ملواطين أذربيجان، وكذلك وضع تـدابري           
  ؛)نيجرييا(الفعال إعماهلا ملراقبة 
سيما يف جمـال     مواصلة حتسني القوانني واملؤسسات الوطنية، ال       -٢٥-١٠٩

  ؛)أفغانستان(محاية حقوق اإلنسان املكفولة للمرأة والطفل 
 القانون املتعلق باملنظمات غري احلكومية لكي يتواءم متامـاً          تنقيح  -٢٦-١٠٩

  ؛)النمسا(مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
 ٢٠٠٩تنقيح القانون املتعلق باملنظمات غري احلكوميـة لعـام            -٢٧-١٠٩

  ؛)أيرلندا(لضمان امتثاله للقانون الدويل حلقوق اإلنسان 
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نظم عمليات تسجيل ومتويـل     مواءمة التشريعات الوطنية اليت ت      -٢٨-١٠٩
املنظمات غري احلكومية مبا يتفق مع توصيات جلنة فينيسيا، لضمان إتاحة حيز حر       

  ؛)سلوفاكيا(ومفتوح لعمل اجملتمع املدين يف البلد 
التعاون مع السلطة التشريعية ومع املنظمات احمللية والدولية من أجل            -٢٩-١٠٩

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(مزدهر تعديل التشريعات هبدف بناء جمتمع مدين 
تعزيـز  لاملؤسسات الوطنيـة    ترسيخ  مواصلة اجلهود الرامية إىل       -٣٠-١٠٩

  ؛ )أوزبكستان(ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات 
تعزيز دور أمني املظامل واختاذ تدابري تكفل التنفيذ الفعال لوظائفه            -٣١-١٠٩

 االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     بوصفه آلية وقائية وطنية وفقاً للربوتوكول     
  ؛)بلغاريا(وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

واحلريـات  الـسياسية   قـوق   احلهتمام حلماية   االمواصلة إيالء     -٣٢-١٠٩
  ؛)اليمن( املدنية
مواصلة تكثيف جهودها الراميـة إىل تعزيـز اإلدارة الرشـيدة             -٣٣-١٠٩
إرساء دولة قائمة على القواعد، مع زيادة التركيز على بناء قدرات الوكاالت            و

الوطنية وسلطات إنفاذ القانون فيما يتعلق حبماية وتعزيـز حقـوق اإلنـسان             
  ؛)نام فييت(

مواصلة تنفيذ برنامج العمل الوطين الرامـي إىل حتـسني حالـة        -٣٤-١٠٩
  ؛)تركمانستان(حقوق اإلنسان على أرض الواقع 

إشراك مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، ومنها اجملتمع املـدين، يف            -٣٥-١٠٩
  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(تنفيذ خطة العمل الوطنية لضمان جناحها 

الوطنيـة  العمل  مواصلة جهودها من أجل التنفيذ الفعال لربامج          -٣٦-١٠٩
  ؛)كمبوديا(وإنفاذ التشريعات اليت اعُتمدت مؤخراً لديها القائمة 
خلطتها اإلمنائية املتعلقة   الفعال  مواصلة جهودها من أجل التنفيذ        -٣٧-١٠٩

  ؛)جيبويت(باحلماية االجتماعية 
مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز ثقافـة حقـوق اإلنـسان يف              -٣٨-١٠٩

اجلهـاز  موظفي  جمتمعها عن طريق تدريب وبناء قدرات املكلفني بإنفاذ القانون و         
  ؛)ماليزيا(اإلنسان القضائي يف جمال حقوق 

مواصلة جهودها املتعلقة بالتثقيف والتدريب يف جمـال حقـوق            -٣٩-١٠٩
  ؛)املغرب(اإلنسان 

  ؛)ميامنار(مواصلة محلة التوعية بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان   -٤٠-١٠٩
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مضاعفة جهودها الرامية إىل تكثيف أنشطة التثقيف والتدريب يف           -٤١-١٠٩
املقدمة ملوظفي إنفاذ القانون واملدرسني واملوظفني املـدنيني        جمال حقوق اإلنسان    

  ؛)مجهورية كوريا(
مواصلة اختاذ تدابري دائمة إلدماج عناصر التثقيف يف جمال حقوق      -٤٢-١٠٩

  ؛)باكستان(اإلنسان يف أنشطة التدريب املقدمة لوكاالت إنفاذ القانون 
تثقيف والتـدريب يف    تعزيز جهودها الرامية إىل حتسني أنشطة ال        -٤٣-١٠٩

جمال حقوق اإلنسان املقدمة ملوظفي إنفاذ القانون واملدرسني وغريهم من املوظفني       
  ؛)الفلبني(املدنيني 
مواصلة إقامة محالت للتوعية حبقوق اإلنسان، ال سيما لـتمكني            -٤٤-١٠٩

  ؛ )كمبوديا(املرأة من التمتع حبقوقها 
قتـصادية ملكافحـة     اال -مواصلة اإلجـراءات االجتماعيـة        -٤٥-١٠٩
  ؛)السنغال( الفقر
مواصلة العمل على ضمان حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية          -٤٦-١٠٩

 الفقر، وإقامة أساس مادي قوي يتيح جلميع الـسكان          القضاء على املستدامة، و 
  ؛)الصني(التمتع الكامل حبقوق اإلنسان 

ماعية اخلاصة وغريه   مواصلة تنفيذ وتعزيز برنامج املساعدة االجت       -٤٧-١٠٩
  ؛)كوبا(من الربامج االجتماعية الرامية إىل احلد من الفقر 

مواصلة تنفيذ التدابري القانونية والعملية الفعالة من أجل محايـة            -٤٨-١٠٩
  ؛)صربيا(حقوق الطفل 

مواصلة تعزيز جهودها املتعلقة حبماية حقوق أطفاهلا والنهوض هبا           -٤٩-١٠٩
  ؛)بروين دار السالم(

اختاذ كل أنواع التدابري من أجل ضمان التسجيل الشامل جلميع            -٥٠-١٠٩
األطفال املواليد، أياً كانت ظروف والدهتم أو وضع والديهم املدين أو املتعلـق             
باهلجرة، مع تيسري تسجيل أطفال األمهات دون سـن الـزواج أو األمهـات              

  ؛)أوروغواي(املقيمات يف املناطق الريفية 
هودها اجلارية ملكافحة الفساد وحتسني شفافية وفعالية       مواصلة ج   -٥١-١٠٩

  ؛)تركيا(واالبتكارات االجتماعية العامة لخدمات لالوكالة احلكومية 
التعاون مع اجملتمع املدين يف رصد تنفيذ تشريعاهتا املتعلقة مبكافحة           -٥٢-١٠٩

  ؛)النمسا(الفساد، على مجيع املستويات 
  ؛)صربيا(افحة الفساد مواصلة تنفيذ تدابري مك  -٥٣-١٠٩
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  ؛)أنغوال(مواصلة تعزيز التعاون الدويل يف إطار مكافحتها للفساد   -٥٤-١٠٩
مواصلة تعزيز املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك باختاذ التـدابري             -٥٥-١٠٩

  ؛)تايلند(لتمكني املرأة الكافية اإلدارية أو القانونية املناسبة، وبتخصيص املوارد 
يع التدابري املمكنة للقـضاء علـى القوالـب النمطيـة           اختاذ مج   -٥٦-١٠٩

 مجهوريـة كوريـا الـشعبية     (واملمارسات اليت تسهم يف التمييز ضـد املـرأة          
  ؛)الدميقراطية

مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان املساواة بني اجلنسني والنهوض           -٥٧-١٠٩
  ؛)النكا سري(باملرأة، متشياً مع السياسات والقوانني الوطنية 

اختاذ تدابري خاصة مؤقتة يف اجملاالت اليت يقل فيها متثيل املـرأة،              -٥٨-١٠٩
  ؛)مولدوفامجهورية (واإلسراع بالنهوض باملرأة 

مواصلة تعزيز تدابري مكافحة التمييز ضد النساء واألطفال الذين           -٥٩-١٠٩
  ؛)ميامنار(يعيشون يف أوضاع ضعف 

ية حقوق املرأة، ومكافحـة     تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحا       -٦٠-١٠٩
  ؛)نيجرييا(العنف املرتيل، وتعزيز املساواة بني اجلنسني 

مواصلة العمل على ضمان تعزيز ومحاية حقوق املرأة، ومكافحة           -٦١-١٠٩
  ؛)كازاخستان(العنف املرتيل، وضمان املساواة بني اجلنسني 

والرجـل،  مواصلة جهودها الرامية إىل ضمان املساواة بني املرأة           -٦٢-١٠٩
  ؛)مصر(وضمان متكني املرأة 

  ؛)العراق(تعزيز املساواة بني اجلنسني ومكافحة التمييز ضد املرأة   -٦٣-١٠٩
وضع سياسات عامة حتقق تكافؤ الفرص، واختاذ إجراءات إجيابية           -٦٤-١٠٩

لمرأة يف احلياة العامة، ال سيما يف هيئـات اختـاذ           املنخفضة ل شاركة  ملواجهة امل 
ا الربملان واحلكومة والسلك الدبلوماسي والبلديات اإلقليمية واحمللية  القرار، ومنه 

  ؛)إكوادور(واملناصب القضائية العليا 
مواصلة جهودها لتحسني إطارها احمللي املتعلق حبمايـة حقـوق            -٦٥-١٠٩

تشجيع املرأة على املـشاركة الفعالـة يف االقتـصاد ويف احليـاة     زيادة املرأة، و 
  ؛)سنغافورة( العامة
مواصلة جهودها الرامية إىل حتقيق االحتـرام الكامـل حلقـوق             -٦٦-١٠٩

 العـزل اإلنسان املكفولة للمرأة، ال سيما احلقوق املتعلقة مبكافحـة العنـف و           
إمكانيـة  تفاوت بني املـرأة والرجـل يف        ينطوي على    سوق العمل، وهو ما    يف
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ل اليت تتاح   دور حاسم يف نوعية فرص العم     املناصب والوظائف، وذلك له      تقلد
  ؛)باراغواي(للمرأة 
تدابري لتحسني فرص حصول املرأة على      املزيد من ال  مواصلة اختاذ     -٦٧-١٠٩

  ؛)باكستان(التعليم والصحة والعمل 
أو الـسياسات العامـة املناسـبة    /التعجيل باختاذ مجيع التدابري و     -٦٨-١٠٩

 النـساء،   للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد العمال املهـاجرين، ال سـيما           
وضمان متكنهم من ممارسة حقوق اإلنسان املكفولة هلم ومتتعهم هبـا يف مجيـع              

  ؛)إكوادور(اجملاالت على قدم املساواة مع املواطنني 
ضمان اختاذ هنج غري متييزي، ال سيما يف جماالت العمل والتعليم             -٦٩-١٠٩

وغـري  املهاجرين غـري املـسجلني      إمكانية جلوء   واإلسكان، وكذلك يف سياق     
  ؛)إندونيسيا(القضاء الشرعيني إىل 

منح مزيد من السلطات الفعالة للشخص املـسؤول مـسؤولية            -٧٠-١٠٩
أساسية عن اآللية الوقائية الوطنية ملكافحة انتهاكات حقوق اإلنسان، ومتكني هذا    

  ؛)هنغاريا(الشخص من رصد مجيع أجهزة الدولة 
 حتقيقات مستقلة يف أفعال     على االلتزام بإجراء  يشتمل  سن قانون     -٧١-١٠٩

  ؛)املكسيك(التعذيب ومعاقبة مرتكبيها 
إساءة ممارسة  مواصلة اختاذ مجيع التدابري الضرورية للقضاء على          -٧٢-١٠٩

 معاملة السجناء واستخدام القوة املفرطـة والتعـذيب يف مراكـز االحتجـاز            
  ؛)إسبانيا(الحتجاز املؤقت أم الدائم كانت ل، سواء واالعتقال

ضمان إجراء حتقيقات فعالة ونزيهة يف مجيع إدعاءات التعـرض            -٧٣-١٠٩
  ؛)كوستاريكا(للتعذيب، وضمان معاقبة اجلناة بناًء على هذه التحقيقات 

 جراء حتقيقات مستقلة ونزيهة   إاللجوء بشكل منهجي إىل     ضمان    -٧٤-١٠٩
  ؛)فرنسا(يف ادعاءات التعرض للتعذيب 

جراء حتقيقات عاجلة وفعالة ومستقلة  إنشاء آليات مناسبة تكفل إ      -٧٥-١٠٩
ونزيهة يف مجيع ادعاءات التعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة يف أمـاكن             

  ؛)أيرلندا(االحتجاز االحتياطي والدائم، وضمان مساءلة اجلناة 
ضمان إجراء حتقيقات عاجلة ونزيهة وفعالة يف مجيع ادعـاءات            -٧٦-١٠٩

ملة ونزيهة يف مجيع حوادث الوفاة اليت تقع        التعذيب، وكذلك إجراء حتقيقات شا    
يف أماكن االحتجاز، ومقاضاة ومعاقبة املسؤولني عن هذه األفعال بناًء على هذه            

  ؛)بولندا(التحقيقات 
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ضمان إجراء حتقيق فعال ومستقل ونزيه يف مجيع ادعاءات إساءة            -٧٧-١٠٩
  ؛)سويسرا(املعاملة 
ف جلان جملس أوروبـا املكرسـة       مواصلة تعاوهنا الوثيق مع خمتل      -٧٨-١٠٩

  ؛)باراغواي(حلماية حقوق اإلنسان ومكافحة التعذيب 
اختاذ تدابري مناسبة تكفل سالمة اجملتمع املدين، مبا يف ذلك سـالمة              -٧٩-١٠٩

الناشطني السياسيني والصحفيني؛ وإجراء حتقيقات نزيهة وشاملة وفعالـة يف مجيـع            
  ؛)كندا(فهم، ومقاضاة مرتكيب هذه اجلرائم حاالت االعتداء عليهم ومضايقتهم وختوي

لزيادة التنفيذ الشامل للقوانني والنظر يف وضع خطة عمل وطنية            -٨٠-١٠٩
  ؛)إندونيسيا(يشمل مكافحة العنف ضد املرأة ، مبا ضمان حقوق املرأة

اختاذ التدابري الضرورية لضمان التنفيذ املناسب لإلصـالحات يف          -٨١-١٠٩
  ؛)إسبانيا(جلنساين العنف امكافحة جمال 
  ؛)السنغال(تعزيز تدابري مكافحة العنف ضد النساء واألطفال   -٨٢-١٠٩
اختاذ مزيد من التدابري إلنشاء آلية فعالة لتنفيذ ورصد القـانون             -٨٣-١٠٩

إمكانيـة  املتعلق مبكافحة العنف املرتيل، وال سيما ملنح النساء ضـحايا العنـف             
  ؛)إيطاليا(إىل القضاء وضمان محايتهن اللجوء 
مواصلة تكثيف اجلهود الرامية إىل منـع االجتـار باألشـخاص             -٨٤-١٠٩

ـ  ةوالقضاء عليه، مبا يف ذلك بالنظر يف إمكانية توجيه دعوة إىل املقـرر              ة اخلاص
  ؛)بيالروس(سيما النساء واألطفال   باالجتار باألشخاص، الةاملعني
ـ        -٨٥-١٠٩ ة العمـل املتعلقـة     تعزيز التشريع املتعلق باالجتار؛ وتنفيذ خط

مبكافحة االجتار بالبشر؛ والتحقيق مع املتجرين بالبشر ومقاضـاهتم ومعاقبتـهم           
  ؛)مجهورية مولدوفا(

تقدمي كل الدعم إىل اجمللس املشترك بني الوكاالت، لتمكينه من            -٨٦-١٠٩
اإلمـارات  (تنفيذ قواعد آلية التوجيه الوطنية فيما يتعلق بضحايا االجتار بالبشر           

  ؛)ية املتحدةالعرب
مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة االجتـار بالبـشر وتقـدمي             -٨٧-١٠٩

  ؛)سنغافورة(سيما النساء واألطفال  املساعدة للضحايا، ال
منع سياحة اجلنس مع األطفال والقضاء عليها، وتعزيز التعـاون            -٨٨-١٠٩

  ؛)مجهورية مولدوفا(الدويل 
  ؛)الربازيل(ألطفال من العقاب البدين اعتماد مشروع قانون حلماية ا  -٨٩-١٠٩
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مواصلة جهودها يف إطار برنامج دعم اإلصالح القضائي من أجل   -٩٠-١٠٩
  ؛)نيجرييا(تعزيز املؤسسات العاملة يف جمال حقوق اإلنسان 

تنفيذ اللوائح اليت اعُتمدت مؤخراً بشأن حقوق امللكية، وضمان           -٩١-١٠٩
  ؛)فرنسا(ت القضائية املختصة تنفيذها بصورة كاملة من جانب اهليئا

، مبا يف ذلـك      للجميع ضمان إتاحة اإلجراءات القانونية الواجبة      -٩٢-١٠٩
  ؛)أستراليا(ينتقدون احلكومة ومبا يشمل من الشفافية أثناء حتقيقات الشرطة، 

إنشاء معهد قانوين طيب مستقل لضمان إجراء حتقيقات موضوعية           -٩٣-١٠٩
  ؛)بلجيكا(عاملة ونزيهة يف ادعاءات إساءة امل

مواصلة جهودها الراهنة الرامية إىل حتسني أوضاع احملتجزين يف           -٩٤-١٠٩
  ؛)بوروندي(السجون 

النظر يف إدماج قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري           -٩٥-١٠٩
، يف القواعـد    "قواعد بانكوك "، املعروفة أيضاً باسم     للمجرماتغري االحتجازية   

  ؛)تايلند(اخلية ملعاملة السجينات واللوائح الد
إصالح نظام قضاء األحداث وفقاً التفاقية حقوق الطفل، وقواعد    -٩٦-١٠٩

  ؛)أوروغواي(بيجني، ومبادئ الرياض التوجيهية، وغريها 
ضمان اعتماد وتنفيذ مشروع القانون املتعلـق بقـضاء األحـداث             -٩٧-١٠٩

  ؛)هنغاريا(ألطفال، وفقاً للمعايري الدولية ومشروع القانون املتعلق حبظر العقاب البدين ل
تعزيز التدابري املؤسسية يف جمال حقوق اإلنسان يف إطار برنـامج           -٩٨-١٠٩

  ؛)كازاخستان(العمل الوطين وبرنامج دعم اإلصالح القضائي 
إنشاء حماكم متخصصة لألحداث وتقدمي التدريب إىل مـوظفي           -٩٩-١٠٩

 العاملني يف قضايا األحداث يف جمـال املعـايري   إنفاذ القانون واملوظفني القضائيني  
  ؛)اجلمهورية التشيكية(واملبادئ التوجيهية الدولية لقضاء األحداث 

ممارسة الزجيات غري املسجلة،    للقضاء على   اعتماد تدابري عاجلة      -١٠٠-١٠٩
عن طريق محالت التوعية العامة، مبا يكفل عدم عقد أي زواج قبل بلوغ الـسن           

  ؛)أوروغواي(لزواج القانونية ل
تنفيذ تدابري ملنع عمليات اإلجهاض االنتقائي بسبب جنس اجلنني،           -١٠١-١٠٩

  ؛)سلوفينيا(وإقامة محالت تثقيفية بشأن أدوار اجلنسني وقيمة املرأة والفتاة 
مواصلة تنفيذ التدابري الرامية إىل تعزيز التسامح، مبـا يف ذلـك              -١٠٢-١٠٩

ة إسهامها يف احلوار بني احلضارات على املستوى التسامح الديين، وكذلك مواصل
  ؛)االحتاد الروسي(الدويل 
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إصالح إطارها القانوين املتعلق حبرية الـدين، وذلـك بتبـسيط       -١٠٣-١٠٩
إهناء إلزام  يشمل  وتيسري وزيادة الشفافية يف عملية تسجيل املنظمات الدينية، مبا          

لغاء القيود املفروضة علـى     اجلماعات الدينية بطلب إذن مسبق قبل جتمعها، وإ       
  ؛)كندا(طباعة واسترياد وتوزيع املواد الدينية 

زيادة اإلجراءات الرامية إىل ضمان تعزيز حرية الـدين جلميـع             -١٠٤-١٠٩
  ؛)إيطاليا(الطوائف يف مجيع أحناء البلد 

ضمان التمتع الكامل باحلق يف حرية التعبري وفقـاً لاللتزامـات             -١٠٥-١٠٩
  ؛)سلوفاكيا(الدولية للبلد 

ضمان احلقوق يف التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي،           -١٠٦-١٠٩
سيما بالسماح بالتظاهرات السلمية وفقاً لاللتزامات الناشئة عن العهد الدويل           ال

  ؛)سويسرا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
يـة  وضع تدابري إضافية مناسبة لضمان احترام حرية التعبري وحر          -١٠٧-١٠٩

  ؛)قربص(وسائط اإلعالم 
وسائط اإلعـالم   املنظمة ل لوائح األذربيجانية   الضمان أن تدعم      -١٠٨-١٠٩

  ؛)قربص(تنوُّع املنافذ اإلعالمية، وفقاً للمعايري الدولية وأفضل املمارسات 
توسيع نطاق حريات وسائط اإلعالم لتشمل وسـائط اإلعـالم            -١٠٩-١٠٩

ملنتديات اإلذاعية، وال سـيما بإهنـاء احلظـر         خاصةً ا واملطبوعة، واإللكترونية،   
بالتـضمني  الترددات اإلذاعية   بث اإلذاعات األجنبية باستخدام     املفروض على   

 تلفزيونية بلغـات    ، وبإهناء القيود اجلديدة املفروضة على إذاعة برامج       الترددي
  ؛)كندا(أجنبية 
 حرية التعبري،   اختاذ تدابري فعَّالة لضمان اإلعمال الكامل للحق يف         -١١٠-١٠٩

مبا يف ذلك التعبري على شبكة اإلنترنت، وحرية التجمُّع وتكـوين اجلمعيـات،             
وضمان متكُّن مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان واحملـامني واجلهـات الفاعلـة     
األخرى يف اجملتمع املدين من ممارسة أنشطتهم املشروعة دون خـوف أو هتديـد              

  ؛)اجلمهورية التشيكية(باالنتقام 
ضمان متكُّن املدافعني عن حقوق اإلنسان واحملـامني واجلهـات            -١١١-١٠٩

الفاعلة األخرى يف اجملتمع املدين من ممارسة أنشطتهم املـشروعة دون خـوف             
  ؛)السويد(منع، أو مضايقة قانونية وإدارية  هتديد باالنتقام، أو أو

ريـة التعـبري،    إهناء القيود املباشرة وغري املباشرة املفروضة على ح         -١١٢-١٠٩
  ؛)بولندا(واختاذ تدابري فّعالة لضمان اإلعمال الكامل للحق يف حرية التعبري والتجمع 
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ضمان ممارسة الصحفيني املستقلني ووسائط اإلعـالم املـستقلة           -١١٣-١٠٩
حلرية التعبري على حنو كامل، بطرق منها املراعاة الواجبة لتوصيات مفوض جملس            

  ؛)الياإيط(أوروبا حلقوق اإلنسان 
ضمان متكُّن الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلعالم من العمـل            -١١٤-١٠٩

  ؛)أملانيا(حبرية ودون تعرض للتخويف من جانب احلكومة 
ضمان أن يعمل الصحفيون والكتَّاب حبرية ودون خـوف مـن             -١١٥-١٠٩

القصاص بسبب إعراهبم عن آرائهم النقدية أو تغطيتهم ملواضيع قد ترى احلكومة 
  ؛)سلوفينيا(هنا حساسة أ

محاية وضمان حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيـات لـتمكني            -١١٦-١٠٩
املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكوميـة، واجلهـات الفاعلـة            
األخرى يف اجملتمع املدين من ممارسة أنشطتهم دون خوف من التعرُّض للخطـر             

  ؛)فرنسا(املضايقة  أو
إتاحة بيئة آمنة ومواتية تكفـل      ضمان  التدابري الرامية إىل    تعزيز    -١١٧-١٠٩

  ؛)شيلي(للمجتمع املدين حرية التعبري 
إزالة مجيع العقبات التشريعية والعملية اليت تعوق تسجيل ومتويل           -١١٨-١٠٩

  ؛)النرويج(وعمل املنظمات غري احلكومية يف أذربيجان 
 مجيع انتهاكات حقـوق     ضمان إجراء حتقيقات فعَّالة وشفافة يف       -١١٩-١٠٩

اإلنسان ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني، مع تقدمي اجلناة فوراً إىل            
العدالة، مبا يف ذلك البت يف القضايا املعلقة اليت مل ُتحَسم واليت تتطلَّـب عنايـة              

  ؛)اململكة املتحدة(عاجلة 
 ضمان إجراء حتقيق فوري وشفاف ونزيه يف مجيـع ادعـاءات            -١٢٠-١٠٩

االعتداء على الصحفيني املستقلني ومقاضاة مرتكبيه، وضـمان عـدم تعـرُّض            
  ؛)سلوفاكيا(العاملني يف جمال اإلعالم ألعمال انتقامية بسبب منشوراهتم 

مراجعة االشتراطات القانونية واإلدارية لتسجيل املنظمات غـري          -١٢١-١٠٩
  ؛)املكسيك(جملتمع املدين احلكومية، مما يبسِّط العملية ويشجِّع استقاللية ممثلي ا

القضاء على املمارسة املتمثلة يف التأجيل غري القانوين لتـسجيل            -١٢٢-١٠٩
املنظمات غري احلكومية ويف رفض تسجيلها، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية            

  ؛)أملانيا(الدولية واملنظمات املنتقدة للحكومة واملدافعة عن حقوق اإلنسان 
يود اإلدارية املفروضة على املنظمات غـري احلكوميـة         إلغاء الق   -١٢٣-١٠٩

املتظـاهرين الـسلميني؛    توجيه التهم إىل    والتظاهرات السلمية؛ واالمتناع عن     
واالمتناع عن األفعال املؤدِّية إىل إغالق املنظمات غـري احلكوميـة أو تعليـق              
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اء الذي  أنشطتها السلمية، والعمل بدالً من ذلك على تعزيز احلوار السياسي البنّ          
يسمح ويرحِّب باختالف اآلراء، مبا يف ذلك آراء املدافعني عن حقوق اإلنـسان             

  ؛)هولندا(واملنظمات غري احلكومية والصحفيني والناشطني السياسيني، وغريهم 
إجراء حتقيق شامل وشفاف يف مجيع ادعاءات التعرُّض للضغط يف            -١٢٤-١٠٩

 عن حقـوق اإلنـسان أو إقامـة         شكل مضايقة الصحفيني واحملررين واملدافعني    
  ؛)النرويج(دعاوى ضدهم، ومقاضاة اجلناة 

اإلفراج عن األشخاص احملتجزين بسبب التعبري علناً عن آرائهم،           -١٢٥-١٠٩
الواليـات  (وضمان اختاذ اإلجراءات القانونية الواجبة مع احملتجزين اآلخـرين          

  ؛)املتحدة األمريكية
 مـن  ١٩ بالتشهري لكي يتوافق مع املادة      إصالح تشريعها املتعلِّق    -١٢٦-١٠٩

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والتحقيق يف مجيـع حـوادث            
  ؛)النمسا(التخويف والعنف ضد الصحفيني، ومقاضاة اجلناة 

بـدور  فعلياً  إلغاء املواد ذات الصلة يف القانون اجلنائي اليت تقوم            -١٢٧-١٠٩
  ؛)النرويج(هري األحكام املتعلِّقة بالتش

االمتناع عن رفع دعاوى تشهري ضد نـشطاء اجملتمـع املـدين              -١٢٨-١٠٩
والصحفيني، وإهناء ممارسة احتجاز األفراد الذين ميارسـون حقـوقهم املدنيـة            

  ؛)كندا(والسياسية اليت يكفلها القانون 
االمتناع عن فرض غرامات مفرطة على املنافذ اإلعالمية بتهمـة            -١٢٩-١٠٩

، مع العمل على اعتماد قانون بشأن التشهري يلغي املسؤولية اجلنائية عن            التشهري
  ؛)هولندا(التشهري واإلهانة 

ضمان التنفيذ املتسق والشفاف لاللتزامـات املتعلِّقـة حبريـة            - ١٣٠- ١٠٩
التجمُّع وحرية التعبري، اليت تعهدت أذربيجان بالوفاء هبا لدى انـضمامها إىل            

  ؛)أستراليا(جملس أوروبا 
تكثيف جهودها الرامية إىل ضمان حرية تكوين اجلمعيـات، بطـرق             -١٣١-١٠٩

  ؛)إيطاليا(منها حتسني املناخ الذي يتيح للمنظمات غري احلكومية ممارسة أنشطتها حبرية 
 مـن   ٢١مراجعة اللوائح والسياسات واملمارسات وفقاً للمادة         -١٣٢-١٠٩

  ؛)أوروغواي (العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
احترام املعايري الدولية حلرية التجمُّع السلمي، قانوناً وممارسـةً،           -١٣٣-١٠٩

وإقامة حوار مع ممثلي اجملتمع املدين لوضع قائمة باألماكن اليت جيوز التظاهر فيها             
  ؛)فرنسا(كو احبرية، ال سيما يف وسط مدينة ب
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لتجمعات الـسلمية،   ختفيف اإلجراءات اإلدارية املفروضة على ا       -١٣٤-١٠٩
واختاذ تدابري فّعالة ملنع استخدام القوة من جانب موظفي إنفاذ القـانون ضـد              

  ؛)سلوفاكيا(املتظاهرين السلميني 
ضمان حرية التجمُّع، والتعاون مع منظمي التجمعـات مبـا يكفـل              -١٣٥-١٠٩

  ؛)ةاململكة املتحد(السماح بتنظيم احتجاجات وتظاهرات سلمية يف وسط مدينة باكو 
السماح بالتظاهرات السلمية يف مجيع أحناء البلد، مبا فيها وسط            -١٣٦-١٠٩

كو، وإجراء حتقيقات شاملة يف ادعاءات مضايقة املمـثلني القـانونيني           امدينة ب 
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(للمتظاهرين السلميني 

 ١٩١٧السماح بإجراءات االحتجاج يف مدينة باكو عمالً بـالقرار     -١٣٧-١٠٩
  ؛)أملانيا (٢٠١٣يناير /الذي أصدرته اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا يف كانون الثاين

ضمان أن تكون اجلزاءات املتعلِّقة باالنتهاكات تناسبية، وأال ختلق   -١٣٨-١٠٩
  ؛)هنغاريا(التجمع عقبات ال مربِّر هلا أمام حرية 

لعملية االنتخابية،  ضمان مشاركة خمتلف احلركات السياسية يف ا        -١٣٩-١٠٩
  ؛)املكسيك(وإنشاء آليات مراقبة متعدِّدة ومستقلة مبشاركة املواطنني 

ـ األوسـاط   إجراء انتخابات حرة ونزيهة تليب توقعات         -١٤٠-١٠٩  ةالدولي
  ؛)أستراليا( لالنتخابات ةاملراقب
حتديد األولويات وتوفري موارد كافية لتحسني ُسبل محاية وتعزيز           -١٤١-١٠٩

يف التعليم والرعاية الصحية والرعاية االجتماعية، ال سيما حقوق الفئات          احلقوق  
الضعيفة كالنساء واألطفال واألقليات اإلثنية واملهاجرين واألشـخاص الـذين          

  ؛)فييت نام(يواجهون صعوبات 
اختاذ تدابري ملواصلة تطوير نظام الرعاية الـصحية، ال سـيما يف              -١٤٢-١٠٩

  ؛)كاسري الن(املناطق الريفية 
زيادة جهودها ومواردها الرامية إىل تعزيز نظام الرعاية الصحية،           -١٤٣-١٠٩

  ؛)اجلزائر(ال سيما يف املناطق الريفية 
  ؛)العراق(اختاذ تدابري أكثر فعالية يف جمايل الصحة واحلق يف التعليم   -١٤٤-١٠٩
ة مواصلة تعزيز ُسبل الوصول إىل املرافق واخلدمات الصحية وزياد          -١٤٥-١٠٩

  ؛)بروين دار السالم(جودهتا، ال سيما بتقدمي الرعاية الناجعة لألطفال واألمهات 
بذل مزيد من اجلهود لتنفيذ االسـتراتيجية الوطنيـة للـصحة             -١٤٦-١٠٩

  ؛)البحرين(األمهات اإلجنابية، ووضع معايري لصحة 
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مواصلة محاية وتعزيز احلق يف مياه الـشرب النقيـة وخـدمات          -١٤٧-١٠٩
  ؛)مصر(لصحي الصرف ا

تكثيف اجلهود الرامية إىل حتسني التعليم وضمان إتاحتـه جلميـع             -١٤٨-١٠٩
  ؛)ماليزيا(األطفال، وإىل إدراج مواضيع تتعلَّق حبقوق اإلنسان يف املقررات الدراسية 

زيادة استثمارها يف التعليم والصحة لـضمان تقـدمي خـدمات             -١٤٩-١٠٩
  ؛)الصني( سيما يف املناطق الريفية تعليمية وصحية أفضل جلميع السكان، ال

  ؛)إسبانيا(وضع تعريف قانوين واضح لإلعاقة   -١٥٠-١٠٩
تكثيف جهودها لتنفيذ خطة العمل الوطنية فيما يتعلَّق بإنـشاء            -١٥١-١٠٩

مؤسسات اجتماعية تتيح مزيداً من فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة هبدف           
  ؛)البحرين(يف سوق العمل حتسني معايري العمل املتاح هلم وإدماجهم 

النظر يف تعزيز التدابري الرامية إىل محاية األشخاص ذوي اإلعاقة،            -١٥٢-١٠٩
  ؛)األرجنتني(، وإدماجهم يف اجملتمع منهمال سيما األطفال 

تعزيز التدابري اليت اتُِّخذَت بالفعل فيما يتعلَّق حبقـوق األطفـال             -١٥٣-١٠٩
  ؛)إسبانيا(ذوي اإلعاقة 

، مبا يف ذلـك     االجتماعيةاختاذ مزيد من التدابري حلماية احلقوق         -١٥٤-١٠٩
  ؛)أوزبكستان(حقوق األطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة 

تعزيز حقوق األشخاص ذوي    زيادة  استمرار جهودها الرامية إىل       -١٥٥-١٠٩
  ؛)اجلزائر(وإدماجهم يف سوق العمل توظيفهم اإلعاقة وزيادة 

ع آلية حلماية الالجئني القُـصَّر غـري املـصحوبني          النظر يف وض    -١٥٦-١٠٩
  ؛)دولة فلسطني(بذويهم 
مواصلة جهودها املكثَّفة لتخفيف معانـاة املـشردين داخليـاً            -١٥٧-١٠٩

  ؛)تركيا(والالجئني وحتسني ظروفهم املعيشية 
مواصلة معاجلة القضايا املتعلِّقة باملشردين داخلياً، وفقاً للـربامج           -١٥٨-١٠٩

  ).سري النكا(ة ذات الصلة احلكومي
دِّمت من أرمينيا   أهنا قُ  )أ: (ورفضت أذربيجان التوصيات التالية للسببني التاليني       -١١٠

  :  أهنا خترج عن نطاق االستعراض الدوري الشامل)ب(؛ ية أذربيجاناليت حتتل أراض
وإقامـة العـدل   اختاذ خطوات حنو مكافحة اإلفالت من العقاب      -١-١١٠

القانون يف أذربيجان، ال سيما لتقييم مدى مطابقة إجراء العفـو           وضمان سيادة   
عن القاتل القاسي راميل سافاروف للتشريعات الوطنية وااللتزامـات الدوليـة           
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ألذربيجان، باعتبار هذا العفو يشجِّع القتل القائم على أساس إثين، وال سيما قتل        
  ؛)أرمينيا(األرمينيني املقيمني يف البلد ويف اخلارج 

ضمان حرية التعبري، مبا يف ذلك بتهيئة الظروف املواتية للتعـبري             -٢-١١٠
عن اآلراء اليت ختتلف عن املوقف الرمسي للحكومة، وإلعمال احلـق يف معرفـة              

  ؛)أرمينيا(احلقيقة 
وقف التحريض على الكراهية ضد أرمينيا واألرمينـيني علـى            -٣-١١٠

  ؛)أرمينيا(إلعالم الصعيدين السياسي والعام، وكذلك يف وسائط ا
 من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق        ١االحترام الكامل للمادة      -٤-١١٠

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ١االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واملادة 
  ).أرمينيا ( كاراباخ-ناغورين والسياسية، وإهناء سياسة العداء واالعتداء إزاء إقليم 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقـف          /ستنتاجات و مجيع اال   -١١١
وال ينبغي أن يفهـم     . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

  .أهنا حتظى بتأييد الفريق العامل بكامله
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